ESTADO DO RJO GRANDE DO NORTE
MUNICÍPIO DE SÃO GONCALO DO AMARANTE

LF,II.462, DE 09 DE JAIIEIRO DE 2015

Institui

o II

Programa

de

Extraordinário

Recuperaçãode Dívidas Tarifarías do Serviço
Autônomo de Água e Esgoto de São Gonçalo do
Amarante- SAAE,e dá outrasprovidêncías.

O

PREFEITO

MUNICIPAL

DE

SÃO

GONÇALO

DO

AMARANTE/RN, no uso de suasatribuiçõeslegais,
FAÇO SABER que a CâmaraMunicipal aprovou e eu sancionoa seguinte
Lei:
Art. 1o. Fica instituído o Programa Extraordinário de Recuperaçãode
Dívidas Tarifiírias do Serviço de Autônomo de Águas e Esgotos de São Gonçalo do
Amarante - SAAE, destinado a promover a regrjJarizaçãodos créditos tarifários
vencidos.
$ 1". O Programaserá executadopelo Serviço Autônomo de Agua e Esgoto
de SãoGonçalo do Amarante- SAAE.
$ 2'. A admissãoao Programaoconerá por opção do Usuário, podendoser
formalizadoem até 120 (cento e vinte) dias apósa regulamentaçãodestaLei.
$ 3'. A consolidação dos créditos tarifarios alcançadospelo Programa
abrangerâtodos aquelesexistentesem nome do Usuário ou responsávelna forma da
Lei. constituídos ou não, inscritos ou não em Dívida Ativa, ajuizados ou não, com
exigibilidade suspensaou não, bem como os acréscimosmoratórios determinadosnos
termosda legislaçãopertinentee ainda aquelesobjeto de parcelamentosem curso.
S 4'. O crédito tarifiário objeto de parcelamento, após consolidado, se
sujeitaráa variaçãomensalde l% (um por cento),além da aÍualizaçãomonetáriaanual
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pelo Indice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA/IBGE ou outro que veúa a
substituilo, vedado qualquer outro acréscimo, salvo nos casos de atraso no
pagamento.
$ 5". Para Íìns destaLei, considera-secrédito tarifário a soma da Tarifa, das
multas e dosjuros de mora, na forma da legislaçãoem vigor,
Art. 2". Fica dispensadoo pagamento de juros e multas deconentesde
créditos tarifários cujos fatos geradorestenham ocorridos até o ultimo dia dos 120
(cento e vinte) dias previsto no $ 2o do art. 1odesta Lei, desde que o pagamentoda
Tarifa, devidamenteatualizada,sejaefetuado,integralmente.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo não se aplica aos
créditosdecorrentesde multa por ligaçãoclandestinae/ou violação de hidrômetro.
Art. 3'. Os créditos tarifiáriosjá existentes devem ser pagos em moeda
corrente ou em cheque próprio, com sua real quitação (compensado),mediante
parcelamentoem até 90 (noventa) meses,em prestaçõessucessivas,obedecendoas
seguintescondições:
I - se requerido em até 06 (seis) parcelas,redução de 90"/o(noventa por
cento)sobrejuros e multas;
II - se requerido em até 12 (doze) parcelas,redução de 80% (oitenta por
cento)sobrejuros e multas;
III - se requerido em aÍé 24 (vinte e quatro) parcelas, redução de 70%o
(setentapor cento) sobrejuros e multas;
IV - se requerido em aïé 36 (trinta e seis) parcelas, redução d,e 600/o
(sessentapor cento) sobrejuros e multas;
V - se requerido em até 48 (quarenta e oito) parcelas, redução de 40%o
(quarentapor cento) sobrejuros e multas;
VI - se requerido em até 60 (sessenta)parcelas,redução de I0%o(dez por
cento)sobreiuros e multas.
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$1". O Parcelamentosomenteserá consolidado mediante o pagamentode
parcelainicial mínima de 25%o(vinte e cinco por cento) do valor da dívida.
$2". Tratando-se de dívida superior a 04 (quatro) salários mínimos, a
parcela inicial a que se refere o parâgrafoanterior poderá ser reduzida para aÍé l0o/o
(dezpor cento) do valor da dívida.
$3'. O valor de cada parcelanão poderá ser inferior a R$ 15,00(quinze
Reais).
$4". Nos casosde dívidas decorrentesexclusivamentede multa por ligações
clandestinase/ou violação de hidrômetro, a redução destasserá de 50oÁ,quando se
tratar de pessoafisica e de l0%oquandose tratar de pessoajurídica,desdeque paga em
cotaúnica.
$5". Em caso de parcelamentode multas decorrentesexclusivamentede
ligações clandestinase/ou violação de hidrômetro, quando se tratar de pessoafisica
será concedido40Yode descontoe parceladoem até 06 (seis) vezes e no caso de
pessoajurídicaseráconcedidodescontode 10o/o
e parceladoem até06 (seis)vezes.
Art. 4'. A opçãopelo paÍcelamentoimplica:
I - conhssãoirrevogável e irretratávelde dívida;
II - renúncia a qualquer defesa ou recurso no âmbito administrativo ou
ainda, às açõesno âmbito judicial. Sobre os já interpostos,estandoeles em qualquer
grau, considerar-se-ácomo um pedido de desistênciaà defesa,recursoou açãojudicial
(este,desdeque seguidoo rito legal apropriado).
III - aceitaçãoirretratávelde todas as condiçõesestabelecidaspeÌo Seruiço
Autônomo de Agua e Esgoto de São Gonçalo do Amarante e pela Procuradoriado

Município.
ao incisoII desteartigo,o Usuáriodeverácomprovara
$ 1". Relativamente
das
protocolização
do pedidode desistência
da ação,na esferajudicial, e o pagamento
judiciaisrespectivas,
despesas
sefor o caso.
à formalizaçãodo pedido:
$ 2". Sãorequisitosindispensáveis
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I-requerimentopadronizadoassinadopelodevedorouSeurepresentante,
com poderesespeciais,nos termos da Lei, juntando-seo respectivoinstrumento;
II - documentoque comproveo recolhimentoda entrada;
III-documentoquepermitaidentificarosresponsáveispelarepresentação
da empresa,nas dívidas relativasà pessoajurídica;
IV-cópiadedocumentodeidentificação,noscasosdedívidasrelativasà
pessoafisica.
Art. 5o.O parcelamentoseráautomaticamentecancelado:
I-pelainobservânciadequaisquerdasexigênciasestabelecidasnestaLei;
II-emcasodeinadimplência,por03(três)mesesconsecutivosou06
(seis)mesesalternados,o que primeiro ocoffer, relativo às parcelasdo Programa;
nos termos do Programaimplicará na
$ 1'. A rescisãodo acordo celebrado
pago, devendo
imediata exigibilidade da totalidade do crédito confessadoe ainda não
(trinta) dias' para
o processo,se for o caso, sel remetido, Lo prazo máximo de 30
inscriçãona Dívida Ativa do Município e início da respectivaexecuçãofiscai'
parágrafo anterior prodtzitâ seusefeitos
$ 2'. A rescisãoa que se refere o
depoisde cientificado o Usuario.
pelo Programa' caberárecurso' com
$ 3" Da decisãoque excluir o optante
(dez) dias, que se
efeito suspensivo,ao Diretor-Presidentedo SAAE, no plazo de 10
pronunciaráem 05 (cinco) dias.
Gonçalo do
Art. 6'. O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São
do usuário
Amarante - SAAE efetuará análise da situação econômica e financeira
determinado'
para fixação do número máximo de parcelas,sendoo valor de cadauma
ou da sua
quando possível, em função do percentual de faturamento médio mensal
caoacidadeeconômica.

à
Art. 7o.A fruiçãodosbeneficiosde quetrataestaLei não conferedireito
título'
restituiçãoou compensaçãode importânciasjá pagasa qualquer

ffialcanti,
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Art. 8o. Os créditos tarifiírios do SAAE poderão ser ordinariamente
parcelados,nas mesmas condições estabelecidaspÍÌra o parcelamento de dívidas
oriundas de tributos municipais, em caso de o Usuário não optaÍ pelas condições
oferecidaspelo Programade que trata estaLei.
Àrt. 9o.Em caso de atrasode mais de 02 (duas)tarifas do serviço prestado
pelo SAAE, a dívida poderá ser inscrita em Dívida Ativa do Município, nos terÍnos da
Lei 6.830,de22 de setembrode 1980.

Aú. 10.EstaLei entraemvigor na datade suapublicaçâo.
Art. 11.Revogam-se
asdisposições
em contriírio.

SãoGonçalodo Amarante/RN,03 de novembrode 2014.
193'daIndependência
e 126"daRepública

JAIME
PrefeitoMunicioal

DOS SANTOS
çalodo Amarante/RN

TALITA KAROLINA SILVA DANTAS
DiretoraPresidente
Interinado SAAE
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